
RICHTLIJNEN VOOR DE GEWESTELIJKE PRIJSKAMP B.W.P. TIENEN 

 
1. Algemene gegevens. 
Datum :  27/06/2015                   Uur :  8u30   Plaats : DOMEIN HIPPOLUX              
Terrein : Zandstraat 11 – 3381 Glabbeek 
 
2. Inschrijving. 
° Inschrijfformulier opsturen naar:    

� inschrijfadres: THIJS JULIEN, SINT PIETERSSTRAAT 181, 3300 VISSENAKEN – 0497/47.29.46 
E-mail: julien.thijs1@telenet.be 

� uiterste inschrijfdatum: 18/06/2015 
°  Waarborg : 10 euro per ingeschreven paard (niet voor veulens)  

� via overschrijving op rek.nr.: 734-3452463-48 ( BWP Tienen )   
o MEDEDELING : PRIJSKAMP TIENEN 
o STORTINGSBEWIJS MEESTUREN 

Er kan ter plaatse bij ingeschreven worden tegen een vergoeding van 20 euro per paard waarvan 10 euro als 
waarborg wordt gebruikt.  
 
3. Welke paarden mogen deelnemen ? 
°  Merries : 
  - Elke merrie ingeschreven in het (hulp)veulenboek, (hulp)stamboek, wachtregister of in de Klasse I van BWP en met 
een leeftijd  tussen 1 en 15 jaar mag deelnemen aan de prijskampen. Merries van drie jaar of ouder die geregistreerd 
staan in het veulenboek of wachtregister en min. 3 generaties hebben met erkende voorouders gaan na de beoordeling 
door de jury over naar het stamboek I.  
  - Een merrie uit een rijpaardenstamboek dat lid is van de WBFSH kan vanaf driejarige leeftijd aantreden op de BWP 
prijskampen, indien in de eerste drie generaties enkel erkende paarden voor komen. Ook een merrie uit een Volbloed of  
Anglo-Arabisch  of Draver stamboek van de EU en USA kunnen deelnemen. Zij worden na beoordeling door de jury 
opgenomen in het stamboek I. Gelieve een kopie van het stamboekdocument bij het inschrijfformulier te voegen. 
° Veulens 
- Via de gewestelijke veulenrubrieken of de provinciale veulenwedstrijden gebeurt de provinciale afvaardiging naar het 
Nationaal Kampioenschap voor BWP Eliteveulens. Enkel de veulens die geregistreerd staan in de klasse I van de fokkerij 
afdeling komen hiervoor in aanmerking. Klasse I = veulens uit een BWP hengst of hengst gekeurd in een 
rijpaardenstamboek lid van de WBFSH en uit een BWP merrie of een merrie uit een erkend rijpaardenstamboek lid van 
de WBFSH of uit een XX, OX of draver merrie uit de EU of USA. In de eerste drie generaties mogen enkel erkende 
paarden voorkomen. 
° Mannelijke jaarlingen :  
- Ingeschreven in de Klasse I van de fokkerijafdeling van BWP. 
 
4. Het verloop van de prijskamp 
De spring- en dressuurmerries worden apart ingedeeld en dit in verschillende leeftijdscategorieën, die kunnen 
samengevoegd of opgesplitst worden naargelang het aantal deelnemers.  
 
HOOFDTERREIN DURONDEAU     
                 PISTE A        PISTE B 
* 8u30: Merries BWP optie springen                 * 8u30:    Prijskamp BRp  

      van de oudste leeftijdsgroep tot en met de jaarlingen    
         * 9u45:   Merries BWP optie dressuur en 
                       veulens optie dressuur 
         * 11u15: Huldiging Fokker van het Jaar 
                        Voorstelling FMA Veilingcollectie 
* 12u30: Hengsten Clinic met Rob Ehrens 
* 14u00: Veulens BWP optie springen 
* 16u00: Flanders Mare Auction Editie 2015 
* 18u00: Open Breeders Cup 
 
SPRINGTERREIN BOSKOOP 
* 9u00: Open Brabants Kampioenschap Vrijspringen 2-jarigen 
* 10u00: Open Brabants Kampioenschap Vrijspringen 3-jarigen 
* 11u00: Selectie BWFA 
 
HET OPSTELLEN VAN DE BEOORDELINGSRAPPORTEN EXTERIEUR VAN DE 3-JARIGEN + HET METEN DIENT TE GEBEUREN VOOR 
AANVANG VAN DE REEKS VAN 3-JARIGE PAARDEN EN DIT IN EEN APART VOORZIENE RING 

 
De startvolgorde is na de sluiting van de inschrijvingen beschikbaar op de BWP site www.bwp.be onder de 
rubriek kalender. 
 



5. Prijzengeld. 
Er wordt per paard een deelnamepremie en een naturaprijs voorzien.  
 
6. Presentatie van de paarden. 
° Paarden : correct getoiletteerd ( ingevlochten, … ) 
° Voorstellers : Blauwe jeans met BWP sweater en polo. BWP jas is toegestaan bij slecht weer. 
Indien u zelf niet over een monsterknecht beschikt, is Jong BWP bereid om uw paard voor te stellen. Hiervoor 
meldt u zich op het plaatselijk secretariaat. 
 
7. Praktische schikkingen 
° Hoofdstelnummers :  onmiddellijk bij aankomst af te halen op het plaatselijk secretariaat. Deze moeten links en rechts 

bevestigd worden aan het hoofdstel/halster. 
° Stamboekdocumenten : Elk deelnemend paard moet vergezeld zijn van een stamboekdocument. Bij het afhalen van 
de kopnummers moeten de stamboekdocumenten getoond worden aan de secretariaatsverantwoordelijke. Deze zorgt 
ervoor dat de stamboekdocumenten die op het secretariaat moeten blijven in ontvangst genomen worden. 
° Kostprijs : Bij het afhalen van de kopnummers zal er aan de betrokken eigenaars gevraagd worden om zich in orde te 
stellen inzake lidgeld ( lidgeld A : 85 euro / 61 euro voor LRV leden, lidgeld B : 30 euro ) registratie van de overgang ( 10 
euro ) en opname in het  stamboek ( 35 euro ). 
 
8. Stokmaatmeting / Beoordelingsrapport exterieur én vrijspringen. 
° Stokmaatmeting en beoordelingsrapport exterieur  

� Voor 3- en 4-jarige merries ( overgang / opname ) en mannelijke driejarigen   
� Stokmaatmeting : door de veulencontroleur. Een paard kan max. tweemaal hermeten worden.  
� Beoordelingsrapport exterieur : beoordeling van 35 exterieurkenmerken en 9 mogelijke afwijkingen onderverdeeld in type, 

beenwerk en bewegingen. 
° Beoordelingsrapport vrijspringen  / bewegen in vrijheid   

� Voor vrouwelijke en mannelijke driejarigen   
� Beoordeling vrijspringen : beoordeling van 11 kenmerken  
� Beoordeling vrijlopen : beoordeling van 14 kenmerken 

 
Een kopie van de rapporten wordt ter plaatse ter beschikking gesteld van de betrokken eigenaars.  
Op basis van deze rapporten zullen voor de BWP hengsten de exterieurindexen (per kenmerk) berekend worden. 
Deze indexen zullen via de hengstenfiche kenbaar gemaakt worden op de BWP website.  
  
9. Exterieurlabel ( E-label ). 
°  Elitepredikaat voor BWP merries : exterieurlabel + prestatielabel + gezondheidslabel 
° Exterieurlabel : - toegekend op de gewestelijke prijskamp  
                             - VOORWAARDEN :  

� Leeftijd : - van 3 t.e.m. 10 jaar : na één positieve beoordeling              
� ingeschreven in stamboek BWP en drie gekende generaties voorouders 
� min. 1 nakomeling, zoniet wordt het E-label onder voorbehoud toegekend   

 
10. Belangrijk om weten: 
 

- Nationaal Kampioenschap BWP Eliteveulens: Een selectie op gewestelijk niveau is noodzakelijk om te kunnen 
deelnemen aan het Nationaal Kampioenschap BWP Eliteveulens (29/08). In Tienen (Glabbeek) zullen er zowel 
spring- als dressuurveulens geselecteerd worden, in Wambeek (4/7) worden er enkel springveulens 
geselecteerd. 

- Prijskamp dressuurpaarden: Dressuurfokkers van Brabant dienen met hun dressuurpaard deel te nemen aan 
de prijskamp van BWP Tienen. In Wambeek worden er geen dressuurreeksen voorzien.  

- Vrijspringen voor 2- en 3-jarige paarden: Aanmelden via www.flanders-mare-auction.com/nl/inschrijven-
vrijspringen . 2-jarige paarden kunnen geselecteerd worden voor Jumping Mechelen. 3-jarige BWP paarden 
kunnen geselecteerd worden voor het Nationaal Kampioenschap vrijspringen BWP.  Prijzenpot = 2500 euro. Het 
beoordelingsrapport vrijspringen zal daarbij worden opgemaakt.  

- Selectie BWFA: Omstreeks 11u kunnen veulens aangeboden worden voor de selectie BWFA. Aanmelden is 
verplicht via www.bwfa.be .  

- Open Breeders Cup – 1m / 1m10 / 1m20: Jumping Barema A waarbij 3 paarden uit dezelfde moederlijn samen 
een equipe vormen. De verschillende equipes nemen het hierbij tegen elkaar op. Meer info in bijlage. 

 
 

Van de deelnemende paarden wordt verwacht dat ze ingeënt zijn tegen Rhinopneumonie 
 

Door in te schrijven verklaart de inschrijver zich akkoord met de richtlijnen vermeld in dit schrijven, met de 
eventuele beslissingen van de inrichters en met de reglementering aangaande de prijskampen. 

 


